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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari Analisis Penyajian Laporan Posisi Keuangan 

Menggunakan SAP (System Application And Product) Di Transmisi JBTB 

Sidoarjo bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk laporan keuangan di SAP bisa 

langsung dilihat pada saat itu juga ketika dibutuhkan. Untuk Laporan Keuangan 

versi Excel yang harus dilaporkan ke kantor Pusat yaitu di Jakarta, itu memang 

membutuhkan waktu 2 (dua) hari dikarenakan adanya proses verifikasi dan 

penginputan versi excel ke kertas kerja yang baku yang telah disediakan oleh 

pusat bahkan seluruh PLN di Indonesia mengunakan form tersebut, yang mana 

form tersebut dari pusat dan untuk mempermudah kantor pusat melihatnya. Dan 

terdapat menu Tcode nya untuk pembuatan neracanya nya yaitu 

S_ALR_87012284-Financial Statement.  

 

5.2  Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dijelaskan diatas berikut adalah 

beberapa saran penelitian sebagai berikut : 

1. Setiap bagian di unit kerja sebaiknya membuat bisnis prosesnya khususnya 

pada bagian akuntansi sehingga bisa terstruktur dengan jelas dan 

mempermudah dalam kinerja operasional sehari hari.   
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2. Selalu berkoordinasi jika adanya update data  antara user di bagian lainnya 

sehingga untuk penyusunan laporan lebih mudah. Dan saldo tetap balance. 

3. Disaat melakukan kode verifikasi dari user lain, supaya dipastikan 

kebenarannya agar meminimalisir kesalahan dan proses bisa berjalan 

lancar.  

4. Membuat laporan keuangan di SAP yang bisa dilihat oleh kantor pusat 

sehingga tidak kerja dua kali dalam pembutannya dan lebih efektif waktu. 

5. Membuat rumus terkait untuk pengisian kertas kerja laporan keuangan 

yang dari pusat sehingga tidak perlu lagi secara manual satu-satu dalam 

penginputan data.  

6. Selalau memonitoring pos-pos laporan keuangan untuk menunjang 

kualitas laporan keuangan dan  

5.3  Implikasi Penelitian  

 Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi yaitu membuat bisnis 

prosesnya di bagian Akuntansi mengenai penginputan data ke SAP sehingga 

mempermudah staff yang baru yang akan mempelajarinya  dan dapat 

meminimalisir kesalahan dan mengurangi hambatan yang mungkin akan terjadi. 

Terkait update data antar devisi supaya sering adanya koordinasi supaya 

mempermudah dalam penyusunan laporan. Dan memonitoring pos-pos laporan 

keuangannya untuk menjaga kualitas suatu laporan tersebut.  
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Saya memberikan solusi yaitu membuatkan rumus yang mana rumus 

tersebut bisa digunakan untuk penginputan data dari export SAP ke kertas kerja 

yang dari pusat dalam pembuatan laporan keuangan. Sehingga staff akuntansi 

tidak perlu lagi manual satu-satu dalam input data dan untuk lebih mengefektifkan 

waktu. Yang mana rumus ini dibuat di awal penginputan dan di permanenkan 

sehingga untuk input data selanjutkan tinggal memasukkan rumus dan data akan 

otomatis berubah mengikuti hasil export dari SAP. 
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